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Editorial

Luarea crucii
Duminica de astăzi, a treia din Sfântul Post,
este mare și importantă întrucât ne identifică pe
noi, cei care ne dorim a fi credincioși, ca următori ai Mântuitorului Hristos, ca purtători ai crucii.
Tot mai mulți sunt cei care ar vrea să-i urmeze
lui Hristos, dar fără a fi nevoiți să poarte crucea,
însă ar dori să primească cu deosebită bucurie
roada ei Învierea. Deci așa cum în timpul Sfinților
Apostoli, așa și acum sunt unii cărora li se potrivește de minune cuvintele Sf. Apostol Pavel „Căci
cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie;
iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea
lui Dumnezeu” (I Cor. 1, 18). El nu se rușina de
misiunea sa zicând: „Noi propovăduim pe Hristos
cel răstignit: pentru iudei, sminteală; pentru neamuri, nebunie. Dar pentru cei chemați, și iudei și
elini: pe Hristos, puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu” (I Cor. 1, 23 – 24). Mai
mult decât atât el avertizează, zicând despre ei:
„Căci mulți, despre care v-am vorbit adeseori, iar
acum vă spun și plângând, se poartă ca dușmani
ai crucii lui Hristos” (Filipeni 3, 18). Se potrivesc
aceste cuvinte astăzi sau nu ?
Mântuitorul Hristos nu s-a rușinat de ocara crucii, de moartea de care aveau parte cei care nu
aveau drepturi cetățenești, a făcut din ea semnul
biruinței, altarul de jertfă, pe care și-a asumat-o
de bunăvoie, sfințit cu însuși Sângele Său dumnezeiesc. Prin cruce a fost biruit satana, de aceea ea il alungă: „Doamne, armă asupra diavolului. Crucea Ta o ai dat nouă; că se îngrozește și
se cutremură, nesuferind a căuta spre puterea ei;
că morții i-ai sculat și moartea o ai surpat, pentru
aceasta ne închinăm îngropării Tale si Învierii” (
Cântare de la Taina Sf. Maslu ).
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Mântuitorul ne vestește pentru mântuirea
noastră porunca Lui cea atotsfântă: Cel care voiește să vină după Mine să se lepede de sine,
să-și ia crucea sa și să-Mi urmeze Mie.
Ce înseamnă lepădarea de sine? Lepădarea
de sine înseamnă să părăsești viața păcătoasă,
care datorită păcatului, prin care s-a produs căderea noastră de la Dumnezeu, a devenit pentru
noi ca firesc, ca ceva natural. Acest „ eu” creat
bun de către Dumnezeu, creat după chipul Său,
avea rațiune, voință liberă, aspirație spre virtute,
iubire și veșnicie. Dar în acest „eu” a pătruns ispita care i-a promis că poate deveni ca Dumnezeu:
N-ai nevoie de Dumnezeu poți să te lipsești de
El, poți să te hrănești tu singur prin tot ceea ce
îți oferă materia, cu tot ceea ce îți poftește trupul,

carte poftește împotriva duhului, poți ajunge prin
puterile proprii Dumnezeu. Alternativa afirmării
eului propriu care a ales-o Adam, ni se înfățișează și nouă, ca trăire după voia noastră. Ce este
mândria? Eu, nu este nimeni ca mine. Ce este lăcomia? Eu să am. Nimeni să nu aibă ceea ce am
eu. Ce este desfrânarea? Să-mi satisfac plăcerea și pofta. Mântuitorul cere lepădarea de sinele
rezultat din cădere, să nu mă mai iubesc numai
pe mine, să nu-mi trăiesc viața după capul și voia
mea, ci după porunca și voia lui Dumnezeu. Care
este porunca lui Dumnezeu, cea mai mare: „Să
iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima
ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta
este marea și întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca
aceasta: Să iubești pe aproapele tău ca pe tine
însuți” (Mt. 22, 37- 39).
(continuare în pagina 2)
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Duminica a patra din Post

Luarea crucii

„În vremea aceea a venit un om la Iisus, zicându-I: Învățătorule, am adus la Tine pe fiul
meu, care are duh mut” (Mt. 9, 17).
Astăzi la Sfânta Liturghie, în Duminica Sfântului Ioan Scărarul, am auzit citindu-se Evanghelia vindecării demonizatului. Totuși, nu vorbim despre o vindecare particulară, ci despre
una întreită: a celui menționat anterior, a tatălui
care se îndoia de puterea lui Hristos și a nepriceperii ucenicilor cu privire la posibilitatea
tămăduirii celui aflat în cauză. Mai departe,
vom detalia pe care le-am enunțat la începutul
acestei predici.
Putem să ne dăm ușor seama că diminuarea credinței poate să contribuie la mărirea
puterii celui rău asupra oamenilor. Acest lucru
îl deducem din opoziția pe care o vedem între
neputința de care suferea acel copil și credința
îndoielnică pe care o avea tatăl acestuia.
Într-un fel, trebuie să spunem că Mântuitorul ajunsese pentru acest tată ultima soluție
de salvare, după ce nici măcar ucenicii Săi nu
putuseră sa facă nimic. Pe de o parte, avem
necredința pe care o are tatăl și pe de altă parte, întâlnim neputința ucenicilor de a săvârși o
asemenea minune.
Evident că Mântuitorul nu ar fi avut cum să îl
mustre într-un mod direct pe tatăl copilului pentru necredința de care dădea dovadă acesta.
Aceasta se întâmplă și pentru că erau și mulți
prezenți acolo care nu credeau că Mântuitorul
e cu adevărat Fiul lui Dumnezeu.
Deducem de aici că o lipsă a credinței colective este cea care poate să cauzeze asemenea
suferințe pentru o parte a comunității din care
fac parte oamenii care viețuiesc împreună în
același spațiu comun. Din păcate, și noi suntem tentați ca, atunci când avem un copil aflat
în suferință, din cauza lipsei credinței, să dăm
vina pe Dumnezeu pentru neputința în care se
află acesta, în loc să îndrăznim să Îi cerem ajutorul cu credință. Totuși, așa cum atunci când
suntem bolnavi trupește, acceptăm, că vrem
sau că nu vrem, niște pastile amare, pentru a
scăpa de neputința în care ne aflăm, tot la fel,
boala sufletească poate să se tămăduiască
numai prin intermediul unei suferințe. Această
suferință trebuie să reprezinte scara care poate
să ne ducă la Dumnezeu și nu ușa prin care ne
separăm tot mai mult de Acesta.

(urmare din pagina 1)
Ce înseamnă luarea crucii ? A-ți lua crucea
înseamnă a îndura cu mărime de suflet batjocurile și ocările, necazurile și prigoanele cu care lumea fără Dumnezeu, îi acoperă pe următorii lui
Hristos. De asemenea a-ți lua crucea înseamnă
a răbda cu vitejie, pentru Evanghelie, osteneala,
chinul și mucenicia nevăzută în lupta cu propriile
patimi, porniri și pofte care prin păcat au intrat în
noi, cu duhurile răutății, care se ridică împotriva
noastră: „Căci lupta noastră nu este împotriva
trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor,
împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății,
care sunt în văzduh” (Ef. 6, 12). A-ți lua crucea
înseamnă a primi cu smerenie necazurile și nevoile pământești, îngăduite de Dumnezeu să vină
asupra noastră pentru păcatele noastre. Această
cruce poate deveni pentru om scară către cer, ca
și pentru tâlharul cel de-a dreapta din Evanghelie.
A-ți lua crucea înseamnă a te supune de bună
voie lipsurilor și nevoințelor, prin care se înfrânează pornirile trupești. O astfel de răstignire a trupului a folosit-o și Sf. Apostol Pavel: „îmi chinuiesc
trupul meu și îl supun robiei; ca nu cumva, altora
propovăduind, eu însumi să mă fac netrebnic” I
Cor. 9, 27. Acestea toate să le facem având înaintea ochilor noștri cuvintele Mântuitorului: „Ce-i
folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă-și pierde sufletul său?”.
Pr. prof. lonașcu Gheorghe
(predică la Duminica a III-a din Post, a Sf.
Cruci, Sf. Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1, 4 aprilie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie
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Dacă nu am fi auzit mai departe textul evanghelic, am putea să considerăm foarte ușor că
Mântuitorul S-ar fi oprit numai la mustrarea pe
care am ascultat-o la Sfânta Liturghie. Însă, și
de această dată, Domnul S-a arătat milostiv
față de oamenii pe care îi iubește așa de mult,
încât a acceptat de bună voie să sufere pentru
a noastră mântuire.
Astfel, observăm cum Mântuitorul a fost
drept cu cei care se aflau de față, certându-i

pentru necredința de care dădeau dovadă, dar
a arătat tuturor, încă o dată, că este milostiv cu
orice om care se află într-o dificultate din viața lui. Iubirea lui Hristos se îndreaptă nu doar
asupra celor care sunt puternici în credință,
cât mai ales, a celor care încă nu au descoperit ce înseamnă să creadă cu adevărat în
Atotputernicia Lui.
Așa cum medicul ne spune că nu este bine
ceea ce facem și ne dă tratamentul necesar
pentru a scăpa de boală, tot așa și Hristos ne
previne să nu repetăm greșelile celor care se
aflau de față. El sugerează că niciodată nu este
târziu să Îi cerem ajutorul.
Evident că Mântuitorul știa de cât timp copilul era posedat, însă, a vrut să ne arate tot El,
că deși, tatăl acestuia părea să fie puțin credincios, totuși, credința firavă, dar stăruitoare de
care dădea dovadă, avea să devină cea care
avea să dea naștere la credința puternică de
mai târziu. Aceasta din urmă avea să ducă la
tămăduirea copilului. Totuși, înțelegem că tatăl
acestui copil posedat, după atâția ani de suferință, continua să spere că acesta se va putea
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tămădui, lucru care s-a și întâmplat. Când ni se
pare că viața este grea, să ne gândim puțin la
cât de mult a putut să sufere acest tată, înainte
de a îndrăzni să cârtim. Prin cârtire, nu vom dobândi ce ne dorim, ci mai rău ne va fi.
Având în vedere că Mântuitorul a spus că o
situație asemănătoare celei menționate în textul biblic anterior, poate să se rezolve numai prin
post și rugăciune, Biserica Ortodoxă a rânduit
ca această Duminică să fie închinată și Sf. Ioan
Scărarul. El reprezintă,
pentru fiecare dintre noi,
un model al omului rugător și postitor. În fapt, pe
lângă postul trupesc de
bucate, trebuie să ne curățim și partea sufletească, să ne străduim să ne
rugăm cât de mult putem.
Deși a trăit în primul
mileniu creștin, importanța pe care o are Sfântul
Ioan Scărarul pentru Biserica Ortodoxă este una
enormă, așa cum vom vedea în cele ce urmează.
Rugăciunea fără nevoință
nu este posibilă, așa cum
și postul adevărat nu poate să fie realizat fără
osteneală.
Opera cea mai importantă pe care ne-a lăsat-o Sfântul Ioan Scărarul este Scara, de unde
îi vine și numele. Prin această carte învățăm
modul prin care scăpăm de patimi și să dobândim virtuțile necesare pentru dobândirea mântuirii.
Însă nici o virtute nu are valoare dacă este
lipsită de smerenie și iubire. Evident, aceste
două virtuți nu pot fi dobândite fără rugăciune
stăruitoare, credință adevărată și post duhovnicesc. Chiar dacă Sfântul Ioan Scărarul a fost
monah, aceasta nu înseamnă că opera cea mai
importantă a acestuia este adresată numai călugărilor, ci tuturor creștinilor, laici și monahi. De
aceea, să încercăm cât mai mult să ne apropriem de Dumnezeu, prin post și rugăciune, cele
două „aripi” care ne ajută să urcăm „scara” către Împărăția Cerurilor. Amin.
Prof. Popescu I. lonuț-Cătălin
(reflecție la 11 aprilie, Sf. Ev. Marcu 9, 17-32;
Matei 4, 25; 5, 1-12)
Sursă foto: Sf. Evanghelie
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Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință (23 aprilie)

Dumitra
Groza

Unul din marii Sfinți sărbătoriți,
În întreaga lume creștină
Și-atât de îndrăgiți și prăznuiți
De toată națiunea română,

În această grea perioadă,
Sfânta Biserică a trecut
Printr-o cutremurătoare încercare
Și și-a dat proba cea de temut.

Lepădând toată frica omenească,
Păstrând pe cea în Unul Dumnezeu
Și cu o minte ageră, bărbătească,
A detestat tot ce este rău.

E Sfântul Mare Mucenic Gheorghe,
Purtătorul de biruință,
Care a fost învățat de mic
Despre adevărata credință.

Creștinii au fost puși să aleagă
Între viața cea trecătoare,
(Și să fie închinători la idoli)
Sau viața cea mântuitoare,

I-a înfruntat cu mult curaj,
Pe cei puși să-ndrepte legile,
Reproșând-le că nu le respectă
Și chiar ei înmulțesc fărădelegile,

În Capadocia s-a născut, (Asia Mică)
Într-o familie creștină (sec. III,273)
(De origine greacă) și-a crescut
Înconjurat de multă lumină.

Care presupunea credința
În Domnul nostru Iisus Hristos
Cel Care S-a lăsat răstignit
Pentru al omenirii folos.

Că pe oamenii nevinovați,
Ce nu au făcut nimănui rău,
Îi pun să fie condamnați
Pentru credința în Dumnezeu.

Dumnezeu a-nzestrat acest copil,
Cu calități excepționale
Atât fizice cât și morale,
Dar mai ales spirituale.

Aveau atâta credință și nădejde
În Cuvântul Domnului Iisus,
Încât s-au lăsat chinuiți, torturați
Și viața pentru El și-au pus:

Cu tărie a mărturisit că este
Creștin și înțelege să slujească
În armata împăratului,
Dar fără să se umilească,

Credința lui nestrămutată
În Dumnezeu Cel adevărat
Se revarsă-n lumea toată,
Că el viața veșnică-a câștigat.

Bisericile au fost dărâmate,
Reuniunile lor interzise,
Cărțile de rugăciune arse
Și toate-averile compromise.

A recunoscut cu demnitate,
Că este un creștin adevărat,
(Soldat în armata romană),
Dar ca ucenic al Cerescului Împărat.

Rămânând (de mic) orfan de tată,
Cu mama-n Palestina s-a mutat;
Mama fiind dintr-o familie bogată,
Aici au dus un trai îmbelșugat.

Biserica vie a supraviețuit,
Prin cei înzestrați de Dumnezeu
Cu calități excepționale,
Care au biruit pe cel rău.

Uimit de-această mărturisire
Și fiind de Galeriu îndemnat,
Dioclețian a dat poruncă,
Ca, pe loc, Sfântul să fie condamnat.

Ajungând la vârsta desăvârșită,
În armata romană s-a înrolat;
Prin calități fizice deosebite,
În ierarhia militară a urcat.

Fiind într-o funcție înaltă,
(Aproape de tiranul împărat),
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe,
Despre Decretul de prigonire-a aflat.

A fost aruncat în închisoare
Și supus la o grea suferință
Prin metode îngrozitoare,
Torturat, să renunțe la credință.

Peste ostașii unei cetăți
Vestite, Gheorghe a fost pus tribun
Și vitejia-n război și-a arătat,
Demonstrând cât este de bun.

Gândind că-i vremea mântuirii,
S-a chibzuit cu judecată;
Aurul, argintul și hainele
Le-a dat săracilor îndată,

Prin toate vămile muceniciei
Sfântul Mucenic Gheorghe-a trecut;
Loviri cu sulița, bătăi la tălpi,
Băutură otrăvitoare a băut,

Apoi, cu dregătoria de comit
Și de voievod a fost cinstit
(Cât nu știau că este creștin)
Și-nainte ca mama să-i fi murit.

Pe robii ce-i avea cu sine,
Părintește i-a eliberat,
Iar pentru celelalte bogății,
Un testament a redactat,

Lespezi de piatră pe piept i-au pus,
Chinul la roată, groapa cu var,
Încălțăminte cu cuie i-au adus,
Bătăi cu vine de bou, iar și iar...

Mânuia armele în război
Cu deosebită agilitate;
Că prin osteneală, pricepere
Și talent a câștigat abilitate.

Prin care a dat poruncă,
Unui servitor credincios,
Ca averile ce-avea în Palestina
Să fie împărțite minuțios,

Și multe chinuri au scornit,
Iar el pe toate le-a îndurat,
Că fiind în credință desăvârșit,
Cu bărbăție le-a răbdat.

Deși era păgân, Dioclețian,
Pe creștini nu i-a prigonit
Până-n anul 303, când pe Galeriu,
La conducere, alături, l-a primit.

Celor ce aveau nevoie,
Iar pe robi să îi elibereze,
C-a renunțat de bunăvoie,
La toate, fără să se-ntristeze.

Mucenicii sunt creștini aleși,
Luminați de Bunul Dumnezeu
Ca la orice chinuri când sunt puși,
Să reziste împotriva celui rău.

Ginerele său, păgânul Galeriu,
Bătălia-mpotriva creștinilor a pornit
Și timp de 10 ani, (303-313),
Foarte mulți creștini au suferit.

A treia zi după sângerosul sfat,
De a ucide pe creștini,
Viteazul ostaș al lui Hristos a-stat
În fața conducătorilor haini,

Mântuitorul îi luminează
Și le dă puteri dumnezeiești,
Cu dragoste îi îmbărbătează
Prin îndemnurile Sale părintești,
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Le ușurează suferințele
Și le dă un curaj supraomenesc
Încât și cei ce îi torturează,
De multe ori se îngrozesc.
Mulți au trecut de partea lor,
Renunțând la idolatrie;
L-au cunoscut pe Dumnezeu Adevărat,
Ce le-a adus bucurie.
Cei de față, văzând chinurile
De moarte pe care le-a suportat
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe
Și că a rămas nevătămat,
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Și Care pentru noi S-a smerit
Și moarte pe Cruce-a răbdat!
Pentru dragostea cea mare
Și credința nestrămutată,
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe
A primit putere nemăsurată.
Că și după plecarea sa la cer
A făcut adevărate minuni,
Că celor ce cu credință îi cer,
Le-ajută și-i face să fie mai buni.

Cu toate rugămințile înduioșătoare
Nu s-a lăsat nicicum înduplecat
Și cu o privire nepăsătoare,
Pornind corabia a plecat.
Femeia, neputincioasă, a rămas
Plângând deznădăjduită,
Până nu a mai avut glas
Și a adormit, de puteri, sleită.
Noaptea a venit un voievod
Călare pe un cal alb, frumos
Și întrebând-o de ce plânge
Îi vorbea cu glasul lui duios.

De reaua credință s-au lepădat
Și-au înțeles că Domnul Iisus
Este Mântuitorul cel așteptat,
Așa cum proorocii au spus.

Auzind marea ei supărare,
A vrut să afle unde voia să îl pună,
Și aflând că în partea dreaptă,
A scris cu degetul, ca pe humă.

În vremea ținerii în temniță,
Sfântul, un mort a înviat,
Doar atingându-se de el cu credință;
Și mulți s-au cutremurat.

Preciza că, „locul al doilea, din dreapta
Bisericii, stâlpul văduvei să fie”;
Văzând că e binecuvântată
Ea s-a umplut de bucurie.

Însăși împărăteasa Alexandra
Credința dreaptă a mărturisit,
În prezența lui Dioclețian,
Soțul ei, care deși s-a mâhnit,

A îndemnat-o apoi să îi ajute,
Și fiecare de un capăt a luat,
Apoi, împingând stâlpul în mare,
Sărmana femeie s-a deșteptat.

A dat poruncă împărătească,
Să fie, la moarte, condamnați,
Sfântul Gheorghe și Alexandra
Și-n afara cetății să fie decapitați,

Văzând că este dimineață,
Și stâlpul de pe mal nu mai era,
Cu încredere în Sfântul Gheorghe
A pornit, pe drum, spre casa sa.

După ce a încercat să-i cumpere,
Oferindu-le onoruri pământești,
Tari în credință, fără să se supere,
Ei nu au renunțat la bunătățile cerești.
Scoși fiind din cetate afară,
Spre locul de osândă au fost târâți,
Cu destulă cruzime pe cale,
Spre a fi ei mai repede omorâți.
Împărăteasa, slăbind nespus
Cu trupul, sufletul și-a dat,
În mâinile Domnului Iisus
Și capul nu i s-a mai tăiat.
Ajungând la locul stabilit
Sfântul, cu căldură, Domnului s-a rugat,
Mulțumind pentru tot ce a primit
Și capul sub sabie și-a plecat,
Fericit că nu a renunțat
La viața cea nemuritoare
Și cu tărie și credință a răbdat
Toate chinuitoare îngrozitoare.
Cununa neveștejită a primit,
Din mâna Celui ce lumea a creat

*
În cetatea Ramel din Siria,
Era o văduvă săracă,
Care, auzind că-n cinstea Sfântului,
O biserică din piatră o să se facă,
Și-a propus, ca din a ei sărăcie
Un stâlp rezistent de piatră să dea
Și umplându-se de bucurie,
Că va putea să contribuie și ea,
A plecat în locul unde se găsea
Piatra și un stâlp frumos a cumpărat;
Ajungând cu el la malul mării,
O corabie spre Ramel a căutat.
Un negustor bogat, tocmai își punea
Stâlpii cumpărați în corabia sa,
Când femeia sărmană văzându-l,
Cu multe rugăminți îl implora,
Să pună printre stâlpii lui
Și stâlpul pe care ea îl cumpărase
Tot pentru Biserica din Ramel,
Dar negustorul deja și-i urcase.

Ajungând negustorul în Ramel,
Stâlpul văduvei pe mal l-a întâmpinat,
Având scrisul Sf. Gheorghe pe el
Și tare mult s-a întristat.
Și-a dat seama că-a fost egoist
Și mai ales a fost orgolios;
Cu lacrimi l-a rugat pe Sfântul
Și pe Domnul Iisus Hristos.
Stâlpul văduvei a fost așezat
În partea dreaptă, cum era scris,
În amintirea credinței sale
Și a minunilor de nedescris,
Că a fost doar începutul
Minunilor ce se săvârșesc
La rugămințile creștinilor,
Celor ce cred și se smeresc.
*
După mai mulți ani, Siria
A fost ocupată de saracini;
În aceeași Biserică din Ramel
Fiind slujbă, era plină de creștini.
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În vremea citirii pravilei,
Preotul, în taină se ruga
La icoana Sfântului Gheorghe,
Când un saracin vestit intra,
Cu mai mulți prieteni
Și văzând preotul că se închina
În fața sfintei icoane,
A prins a se înfuria,
Spunând, batjocoritor, că preotul
În fața unei scânduri se ruga
Și a cerut arcul cu săgeata
Vrând în icoană a săgeta.
A încordat puternic arcul
Și cu furie spre icoană a tras,
Peste mulțimea din Biserică
Și fără cuvinte a rămas,
Că săgeata, în sus, a țâșnit
Și cu viteză uimitoare
În a sa mână s-a oprit,
Și o durere îngrozitoare
L-a lovit, iar sângele curgea șiroi
Și repede acasă a plecat;
Știind că are două slujnice creștine,
Chemându-le, le-a întrebat
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Mâna, complet, i s-a vindecat
Și a fost de credință pătruns.

Iar pe femeia săracă, a cărei oaie
A vândut-o, să o despăgubească.

Și-a recunoscut greșeala
Și cu lacrimi pe Sfântul l-a rugat
Să îi ierte nebunia făcută,
Cerând să fie și el botezat.

Văzându-se vindecat, s-a smerit
Spunând că nu lupul, oaia a mâncat,
Că, pentru cei trei arginți a mințit
Și că pe Dumnezeu s-a jurat,

De teama păgânilor saracini,
Preotul nu ar fi cutezat,
Dar, rugându-l cu lacrimi,
În taină, noaptea l-a botezat.

Dar de ziua Sfântului Gheorghe
Trei berbeci, femeii îi va da
Să împartă săracilor, și cât va trăi,
Va da zeciuială celor săraci din turma sa.

A doua zi, (saracinul), noul creștin,
În mijlocul cetății a ieșit
Defăimând credința păgânilor;
Pe Hristos Dumnezeu a propovăduit.

Astfel, Sfântul Gheorghe, a îndreptat
Năravul acelui tânăr, printr-o minune
Și prin aceasta a arătat că nimic
Nu scapă nepedepsit pe-această lume.

Întărit de Sfântul Gheorghe,
Pe Domnul Iisus a lăudat;
Saracinii, ca scoși din minți
Cu săbiile în bucăți l-au tăiat.
A câștigat astfel mucenicia,
Într-un timp atât de scurt,
„Că și cei de pe urmă vor fi
Plătiți, ca și cei de la început”.
*

*
Era o biserică mică și foarte veche
În Paflagonia, ce fusese abandonată
Din cauza locuitorilor puțini și săraci,
Și care era Sfântului Gheorghe închinată.
Pe acolo se jucau niște copii,
Iar unul din ei niciodată nu câștiga
Și i-a promis Sfântului Gheorghe,
Că o plăcintă caldă îi va da,

Ce putere are Sfântul Gheorghe
Că trăgând cu arcul, mâna și-a săgetat
Iar cele două femei creștine,
L-au certat și i-au sugerat

Tot o minune a Sfântului Gheorghe,
Cu un tânăr cioban s-a întâmplat,
Că fiind el cu oile la păscut
Un șarpe veninos l-a mușcat.

De va reuși să-i biruie și el pe copii;
Sfântul Gheorghe pe loc l-a ajutat,
Iar băiatul pentru a-l cinsti,
O plăcintă de la mama a căpătat.

Să cheme preotul, că ele nu știu.
Și venind, pe preot l-a întrebat
De ce se ruga la o scândură
(Icoană), iar el a explicat,

În chilia starețului Sofronie,
Un bărbat pe cal alb a apărut,
Poruncindu-i să meargă la izvorul
Din pădure unde este un tânăr căzut,

El, a pus-o înaintea Altarului
Și închinându-se cu recunoștință a plecat.
Atunci, au trecut patru negustori
Și plăcinta aburindă au mâncat.

Că se ruga lui Dumnezeu,
Ziditorul și a-toate-Făcător,
Iar Sfântul Mucenic Gheorghe
Este doar mijlocitor și rugător.

Că va întâlni un monah pe cale
Ce poartă în mână o cruce
Și că puțin mai spre dreapta,
Este un izvor cu apă dulce.

Pentru ea au pus tămâie,
Dar când au vrut să pornească,
O orbire i-a cuprins și ușa Bisericii,
Nu au mai putut să găsească.

I-a povestit câte a suferit Sfântul
De la cei ce l-au torturat,
Iar pentru credința și răbdarea sa
Multă putere a câștigat.

Dacă tânărului, ce-i pe moarte,
Apă de pe cruce îi va da
Și-n numele Sfintei Treimi
Îl va-nchina, se va vindeca.

Au hotărât să pună câte un ban
De argint, dar ușa nu au nimerit,
Apoi au pus toți un galben,
Dar nici așa nu au ieșit.

Acum face minuni, ca cei ce văd,
În credință să se întărească
Și prin rugăciunile către Sfinți,
Pe Dumnezeu să Îl slăvească.

Cum i-au turnat apă în gură
Tot răul din corp l-a vărsat;
Mirându-se toți peste măsură,
Că-ndată tânărul s-a vindecat.

Au pus apoi câte un galben fiecare
Și rugându-se cu căldură, dinadins
Sfântului Gheorghe, orbirea a dispărut
Și ușa Bisericii s-a deschis.

A întrebat trufașul saracin,
Cum ar putea să fie iertat,
Iar preotul i-a sugerat să aducă
Icoana și să o așeze pe pat,

I-au spus că Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe l-a tămăduit,
Dar pentru a primi și iertare,
Starețul Sofronie l-a sfătuit,

Au povestit de această minune,
Iar oamenii bogați au dăruit,
Mulți bani de aur și de argint
Și-o biserică mare, de piatră-au construit:

Și o candelă să ardă toată noaptea;
A doua zi, când cu ulei s-a uns,

Să nu se jure pe Dumnezeu și Sfinții Lui,
Pe nimeni să nu nedreptățească,

Au împodobit-o cu mult drag,
Spre slava lui Dumnezeu
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Și-n cinstea Sfântului Gheorghe,
Acest bineplăcut Mucenic al Său.
*
Era lângă cetatea Beirutului
Aproape de Palestina, patria sa,
Un iezer mare în care era un balaur
Uriaș care multă teroare aducea.
Pe foarte mulți oameni a mâncat,
Că ieșind din iezer, otravă sufla,
Umplând văzduhul de venin;
Cel ce se apropia de el, murea.
Oamenii fiind închinători la idoli,
De diavoli au fost ușor amăgiți
Și ca să își dea copiii spre mâncare,
(De idoli – diavoli – au fost sfătuiți).
Orbiți fiind de necredință
În fiecare zi îi aduceau,
Împodobită, câte o fecioară
Și pe malul iezerului o lăsau.
Pe rând a dat fiecare,
Cu aprobarea împăratului,
Câte un copil împodobit
Spre mâncare balaurului.
Dar Dumnezeu mult milostivul,
Fiindu-i milă de creația Sa
A trimis pe Sfântul Gheorghe
Nenorocirea spre-a înlătura.
Și venind Sfântul călare
A ajuns pe malul iezerului,

7

CALEA ORTODOXĂ
Când chiar fiica împăratului,
Era dată spre mâncare balaurului.

*

Întrebând-o de ce plânge speriată,
Fata l-a îndemnat să plece,
Că vine balaurul îndată
Și chiar și pe el o să-l mănânce.

Multe și mari minuni s-au făcut
De către Mucenicul cel iubit,
Că prin credință și răbdare,
De mari daruri s-a învrednicit.

La strigarea disperată a fetei,
Sfântul Gheorghe s-a închinat:
Tatălui, și Fiului și Sfântului Duh
Și de balaur s-a apropiat.

În toată lumea creștină,
Sfântul Mucenic Gheorghe e iubit,
Dar în rândul poporului român,
Sfântul este și mai îndrăgit,

Cu sulița în gâtlej l-a lovit,
Și la pământ l-a doborât
Calul cu copitele l-a strivit
Iar Sfântul l-a omorât.

Încât mulți îi poartă al său nume,(900 000)
Biserici și mănăstiri îl au ocrotitor,
În bătălii, de mai multe ori, în lume,
Sfântul le-a sărit ostașilor în ajutor.

Pe fecioară a pus-o să-l lege
Cu brâul și ca pe un câine să-l ducă
Până în cetate, dar văzându-l
Oamenii au luat-o la fugă.

Oameni, ape, orașe și comune
Îi poartă numele său frumos,
Îl prăznuiesc așa cum se cuvine (în 23 apr.)
Pe vrednicul ostaș al lui Hristos.

Sfântul Gheorghe i-a oprit
Și le-a spus că Domnul Hristos
Este Dumnezeu adevărat, și că
El L-a trimis să le fie de folos.

De ziua lui îl roagă cu credință
Toți, în special creștinii ortodocși,
Știind că-i Purtător de biruință,
Îl roagă cu tărie să fie sănătoși!

Toți s-au întors la credință,
Dând slavă lui Dumnezeu,
Că s-a milostivit de ei și i-a întors
De pe drumul celui Rău.

Îi mulțumim și noi, cei păcătoși
Și cu multă dragoste îl sărbătorim
În fiecare an, și mai evlavioși(23 apr.)
Ne închinăm cu smerenie și îl cinstim!

În numele Preasfintei Treimi
Toată cetatea s-a botezat
Și astfel Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe, și pe necredincioși a ajutat.

(23 aprilie 2021)
Sursă foto: mediafax.ro

Duminica a cincea din Post
„De aceea îți zic: Iertate sunt păcatele
ei cele multe, căci mult a iubit. Iar cui
se iartă puțin, puțin iubește” (Lc. 7, 47).
Astăzi, Biserica ne pune în față pilda Sfintei
Maria Egipteanca. Ne amintim că acum trei săptămâni l-am prăznuit pe Sfântul Grigorie Palama,
iar duminica trecută, pe Sfântul Ioan Scărarul. De
data aceasta, ni se prezintă o femeie nevoitoare,
la început desfrânată, apoi mare ascetă, care a
petrecut mulți ani în pustie și s-a învrednicit de
darul facerii de minuni, încât se ridica de la pământ în timpul rugăciunii și putea trece Iordanul
ca Mântuitorul.
Cuvioasa Maică Maria nu este prima femeie
intrată în calendarul Bisericii noastre. De altfel, femeile au avut un rol important în istoria creștină,
în istoria propovăduirii Evangheliei, Vestea cea

Bună, în istoria mântuirii. Ne amintim în primul
rând de Maica Domnului, apoi de femeile mironosițe, care înaintea altora au aflat despre Învierea
Domnului și au fost cele dintâi care au vestit-o.
Putem spune că cea dintâi predică creștină, după
Înviere, a fost rostită de mironosițe. Acest lucru nu
se scoate întotdeauna în evidență, nu se observă,
se lasă în umbră.
Sigur că femeile mironosițe nu s-au adresat
mulțimii, ci doar Apostolilor, iar predica lor a fost
scurtă: „Hristos a înviat!”. Și totuși, a fost predică, vestire. Ducându-se la mormânt, în dimineața Paștilor, au găsit mormântul gol, au vorbit cu
îngerii și chiar cu Iisus și s-au întors la ceilalți cu
grăbire și cu spaimă, cu bucurie și cu nerăbdare,
să le transmită vestea Învierii.
Sfânta Maria Egipteanca este amintită în
această perioadă a Postului Mare, împreună cu
ceilalți mari nevoitori de mai sus, pentru a fi nouă
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tuturor, mai ales femeilor, exemplu de asceză, de
smerenie, de râvnă spre mântuire. În același timp,
prima Evanghelie a zilei de astăzi începe să ne
pregătească pentru Săptămâna Patimilor și pentru Ziua Învierii. Ea ne vorbește despre două convorbiri de taină ale Mântuitorului cu ucenicii Săi.
Domnul era în drum spre Ierusalim, ultimul Său
drum spre cetatea sfântă. Un oraș care la început
Îl va primi cu „Osana!”, ca pe un rege, apoi, la
doar câteva zile, va cere să fie răstignit pe Cruce,
asemenea unui răufăcător.
Numai Iisus știa ce urma să I se întâmple. Înainte de a porni la drum, la Capernaum stătuse
de vorbă cu ucenicii și cu mulțimile care-L urmau
despre puritate, despre curăția sufletească, dându-le exemplu pe copii (Mc. 9, 37). Remarcăm că
Mântuitorului Îi plăcea să vorbească despre copii,
ca modele de nevinovăție și inocență. Venind spre
Ierusalim, în Iudeea, de cealaltă parte a Iordanului, Domnul a reluat discuția, având în față probabil mai mulți ascultători și foarte mulți copii. El S-a
comportat de parcă auditoriul știa ce spusese în
Capernaum despre copii.
Aceștia veneau să se
atingă de Iisus. Ucenicii
îi dojeneau, dar Domnul
a spus atunci celebrele
cuvinte: „Lăsați copiii să
vină la Mine și nu-i opriți,
că a unora ca aceștia
este Împărăția lui Dumnezeu! Cine nu va primi
Împărăția lui Dumnezeu
ca un copil, nu va intra în
ea” (Mc. 10, 14-15). Tot
cu acest prilej, Iisus le vorbise oamenilor despre
greutatea de a intra în Împărăția cerurilor a bogaților, care nu vor să renunțe la bogăția lor pentru
a-și pregăti comoară în ceruri și avusese o convorbire scurtă cu Petru (Mc. 10, 28-31).
Protagoniștii pericopei evanghelice de astăzi
sunt doi dintre Apostoli: Iacov și Ioan, fiii lui Zevedeu, deși de față erau toți cei doisprezece. Petru,
Iacov și Ioan sunt Apostolii care au fost cei mai
apropiați de Mântuitorul. Pe ei îi lua înăuntru când
făcea vreo minune deosebită, o înviere din morți.
Pe ei i-a luat cu Sine pe Muntele Tabor, la Schimbarea la Față.
Fiind în drum spre Ierusalim, Domnul le vestește celor 12, pentru a treia oară, că va pătimi în
Ierusalim din cauza căpeteniilor, preoților și cărturarilor, va muri și a treia zi va învia. Putem spune
că aceasta este prima convorbire de taină a lui
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Iisus cu ucenicii Săi. Este foarte greu de știut cum
anume vor fi reacționat Apostolii la această anunțare a Patimilor. Din textul Evangheliei și din locurile paralele, se pare că ei nu au fost prea sensibili
nici la această a treia anunțare a Patimilor. N-au
înțeles prea bine despre ce putea fi vorba.
Se pare că nici Apostolii, care L-au urmat trei
ani, L-au ascultat și au văzut minunile pe care le-a
făcut, nici ei nu înțelegeau prea bine misiunea
Mântuitorului. Nu descifrau tot sensul Întrupării
Lui și rostul faptelor și învățăturilor Lui. Așteptau
poate ceva, ca o încheiere spectaculoasă, dar că
aceasta ar fi putut fi patimă, scuipare, condamnare la moarte, până la aceasta nu mergeau. Ei
așteptau surpriza unei glorii, cum se va întâmpla
la Intrarea în Ierusalim, când mulțimile Îl vor proclama rege și cum se va întâmpla în Ziua Învierii.
De aceea nu au părut a înțelege vestirea Patimilor. Evangheliștii redau exact această incapacitate, această opacitate a lor. Apostolii sunt prezentați în Evanghelii nu ca niște eroi, plini de calități,
ci așa cum erau: cu slăbiciuni, cu incapacități, cu
opacități, cu neputințe intelectuale.
După această convorbire de taină despre
suferința care Îl aștepta,
cei doi Apostoli, Iacov și
Ioan, de care am amintit mai sus, s-au apropiat
de Iisus și, ca niște copii,
L-au întrebat dacă le va
da ce-I vor cere. La întrebarea Domnului: „Ce voiți să vă fac?”, ei au răspuns: „Dă-ne ca să ședem unul de-a dreapta Ta și
altul de-a stânga Ta, în slava Ta”. Ce nepotrivire!
Mântuitorul le spusese despre patimile Sale și ei
cereau demnități. Vor fi fost și între ei presupuneri
că Domnul, intrând în Ierusalim, Se va proclama
rege și va avea nevoie de oameni cu funcții în jurul
Său. Mântuitorul le-a replicat: „Nu știți ce cereți”.
Ca și cum le-ar fi spus: „Eu vă spun una și voi Îmi
spuneți cu totul și cu totul altceva. N-ați priceput
absolut nimic”.
Să ne ajute Bunul Dumnezeu să nu fim ca Iacov și Ioan, dornici după funcții pământești, ci să
participăm duhovnicește la Patimile Domnului,
pentru a vedea și Sfânta Lui Înviere. Amin.
Prof. Coană Mihai-Ionuț
(predică la Duminica Sf. Maria Egipteanca,
Sf. Ev. Marcu 10, 32-45; Luca 7, 36-50, 18 aprilie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie
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Poezii de Luminiţa Sàceleanu

Bradul

(după legenda bradului)
În vremuri de mult apuse, o pasăre micuță,
Rănită fiind, se tânguia încet pe o crenguță.
De toți copacii s-a rugat, în ramuri s-o primească,
Dar nici un pom, în frunza lui, n-a vrut s-o găzduiască.

- Lasă-mă, Doamne, să-l dezgolesc pe bradul cel fălos!
- De el nicicând să nu te-apropii tu, vântule zelos!
Așa-i răsplătește Domnul, ce vede tot în lume,
Pe toți aceia care-n viață fac doar fapte bune.

Dacă viața...

- Du-te! Bate vântul tare și nu am timp de tine.
- Hai, pleacă! Am alte treburi, acum când frigul vine.
Dar un brad bătrân și înțelept auzind plânsul ei
I-a zis, cu voce blândă: – Vino, te-așază unde vrei!

Dacă viața nu-ți așterne doar flori în cale
Și te pune, astăzi, la o nouă-ncercare
Ține privirea în sus, țintește spre soare,
Lacrimile transformă-le-n metale rare,

S-a aplecat un pic de vârf, să poată ea să urce,
Sub ramuri adăpostită, să poată să se culce.
Și atunci un vânt puternic a început să sufle,
Pe toți copacii nemiloși i-a dezgolit de frunze.

Te roagă cu inima, te roagă cu mult zel,
Minunile există și le face doar El,
Lucrează prin oameni, nu mai este un mister,
Și trimite îngerii, să vegheze din cer.

Osana!
La parusia (arătarea) unui rege, cum era numită, cu un termen tehnic, o astfel de intrare
solemnă în oraș era marcată de o cinstire deosebită din partea locuitorilor. Ei se înveșmân-

tau sărbătorește, purtau cununi de flori sau de
frunze și îi ieșeau în întâmpinare regelui la o
oarecare distanță în afara orașului, revenind
apoi în oraș împreună cu conducătorul și cu
suita sa, în aclamații și strigăte de bucurie.
O astfel de procesiune, constituită ad-hoc,
s-a petrecut și la intrarea în Ierusalim a Împăratului Păcii, Iisus Hristos, în preajma Sfintelor
și mântuitoarelor Sale Patimi. Intrarea triumfală
în Ierusalim constituie ultima etapă a dramaticii călătorii, ce L-a adus pe Domnul din Galile-

ea spre încununarea operei Sale mântuitoare
pe Crucea de pe Golgota. Sfintele Evanghelii
ne arată în repetate rânduri că Mântuitorul Se
îndrepta spre Ierusalim, în această ultimă călătorie, deplin conștient de ceea ce-L aștepta
acolo. A și prevestit ucenicilor Săi, în trei rânduri, cu detalii din ce în ce
mai precise, că va fi dat în
mâinile păgânilor, care-L vor
batjocori și-L vor omorî, dar
că a treia zi va învia (Mt. 16,
21; 17, 22-23; 20, 18-19).
Câteva dintre cele mai
frumoase amintiri biblice se
leagă de numele Betaniei.
Aici locuiau cei trei prieteni
ai Domnului: Lazăr, cu surorile sale, Maria și Marta. Aici
a fost înviat Lazăr, iar credincioșii, și astăzi, pot intra în
mormântul din care l-a strigat
Mântuitorul. Minunea învierii
lui Lazăr a declanșat entuziasmul mulțimilor, determinându-i pe fruntașii iudeilor să hotărască uciderea lui lisus. „Cu șase
zile înainte de Paști” (loan 12, 1), adică sâmbătă, 1 aprilie (8 nisan după calendarul iudaic), în
anul 30 al erei creștine, Mântuitorul și ucenicii
Săi au revenit în Betania. Aici au pregătit o cină,
în casa lui Simon Leprosul, unde printre comeseni era și Lazăr, iar Marta ca și altădată slujea.
Vestea că Iisus Se află în Betania a ajuns
repede la Ierusalim. Mulți iudei ajunși deja
în capitală au plecat spre Betania pentru a-L
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vedea pe Domnul. Nimeni și nimic nu mai putea stăvili entuziasmul ce aprinsese mulțimea.
A doua zi, știind că vine în Ierusalim, o mare
mulțime de oameni I-a ieșit în întâmpinare, venind cu El și cu ucenicii Săi în cetatea sfântă.
În mijlocul acestei mulțimi, Iisus ședea pe un
mânz de asină pe care, la porunca Sa, ucenicii
I-l aduseseră din Betfaghe. El intră în cetate ca
Mesia-Împăratul, nu ca un cuceritor sângeros,
ci ca Mântuitorul și Împăratul păcii: „Nu te teme,
fiica Sionului! Iată Împăratul tău vine, șezând
pe mânzul asinei” (Zah. 9, 9).
Mulțimea care-I ieșise Domnului în cale din
Ierusalim, împreună cu cea care-L însoțea venind dinspre Betania, I-au alcătuit o procesiune spontană și entuziastă, conducându-L spre
Muntele Măslinilor și peste Valea Chedronului
în strigăte de bucurie. Îi așterneau în cale crenguțe înverzite și haine (Mt. 21, 8). Cu ramuri de
finic în mâini, Îl aclamau pe Mântuitorul, zicând:
„Osana! Bine este cuvântat Cel ce vine întru
numele Domnului, Împăratul lui Israel!” (In. 12,
13). Cuvintele mulțimii sunt preluate din psalmul 117, iar buchetele de ramuri de finic, mirt și

Calea lacrimii
„Aș vrea să văd o singură lacrimă înghițită de pământ. Toate
apucă pe căi necunoscute nouă, în sus.” (E. Cioran)
Mă doare crisparea lutului
ridat de amăreala lacrimii
ce-a-ncremenit pe buza-i
și simt durerea crăpăturii
de secetă-adâncită,
ce caută a umezelii mângâiere,
aș vrea să plâng cu lacrimi dulci
s-acopăr suferința
dar ele, fără a cădea,
se-nalță
lăsând a transparenței urmă
printre stele.
Ea – lacrima – dorește
ochii sfinților
și-odihna-n gene
ce-au adormit în umbră
și caută în văzduh
sclipiri de chipuri ceruite
pe care alunecarea e ușoară,
ea caută regăsiri
de fețe palide de post
și ostenite
și vrea s-atingă palme

salcie le purtau iudeii la Sărbătoarea Corturilor,
cea mai veselă dintre sărbătorile iudaice. Așa
l-au întâmpinat iudeii din Ierusalim și pe Simon
Macabeul, erou care a biruit pe vrăjmași și a
restaurat viața religioasă și națională iudaică (1
Mac. 13, 51).
Intrăm cu această zi în Săptămâna Patimilor.
Evenimentele cutremurătoare petrecute acum
2000 de ani se vor perinda prin fața ochilor noștri sufletești, la slujbele din zilele următoare. Ne
pregătim duhovnicește, printr-o autentică participare la drama Golgotei, să-L întâmpinăm
și noi pe Domnul cu nevinovăția și cu bucuria
entuziastă a pruncilor iudei, strigându-I: Osana!
Astfel făcând, acum și-n toate zilele vieții noastre, ne îndreptăm spre sfânta Sa Arătare (Parusia), înveșmântați de slavă, „întru întâmpinarea
Domnului în văzduh” (I Tim. 4, 17). Ne vom face
părtași cu El „mai cu adevărat, în ziua cea neînserată a Împărăției Sale”. Amin.
Pr. Tănasie Marius-Olivian
(predică la Duminica a VI-a din Post,
a Floriilor, Sf. Ev. Ioan 12, 1-18, 25 aprilie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie
care în rugăciune
unite-au fost
și-n faptă.
Ea – lacrima – e pelerinul
care caută să regăsească moaște
și să ajungă unde piciorul
n-a vrut să profaneze,
este lumina sfințitoare,
aprinsă-n gene,
cu care martirii
și-au însemnat durerea.
E curgere de sânge
și sudoare rece,
cu care penelul-n timp
le-a zugrăvit povestea.
Izvor de lacrimi este inima curată
și tot aici se-ntorc
ca-ntr-un potir prea sfânt,
de-aceea stau și-ascult
a inimii bătaie,
și-n ea povești în taină
cu sfinți și sfinte,
și cred că sângele pulsat în vene
e curgere de lacrimi
care plâng
și stau... aștept... și plânsul dinlăuntru
mă-ndeamnă ca să plâng.

Monica Buțu
Sursa: degetelecolorate.wordpress.com
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Murim în fiecare zi
1 martie – început de primăvară. Natura începe să renască, în timp ce sufletele noastre
mor puțin câte puțin.
Pornografia ucide! Mutilează suflete și trupuri. Exploatează și înjosește/degradează femei, copii, bărbați. Despre efectele acesteia
s-a scris documentat în cartea lui Virgiliu Gheorghe, „PORNOGRAFIA, MALADIA SECOLULUI XXI”. Titlul e sugestiv pentru efectele devastatoare ale acestei „industrii” demonice. A
devenit oare lecție de bază în marketing faptul
că „sexul vinde”? Dacă nu, de ce tot mai multe
reclame sunt cu tentă sexuală? De la reclame
pentru mâncare, băutură, mașini la reclame
pentru multe alte lucruri care nu au nici o legătură cu sexualitatea. Apar femei în tot felul de
reclame și deseori sunt sumar îmbrăcate, deși
nu e vorba de reclame la lenjerie intimă. Nu e
oare tot pornografie aceasta?
Îmi amintesc și reclama unei săli de fitness
de la intrarea în oraș sau pozele imense din
unele spălătorii cu femei mai mult goale în diverse ipostaze mai mult sau mai puțin provocatoare. Ce a răspuns poliția? Că nu constituie
nimic ilegal, căci nu reproduc acte sexuale. Pe
bune? Tot pornografie. în văzul tuturor!
Ce aș putea să le explic copiilor mei în fața
unor asemenea scene parcă din filmele pentru
adulți?
Ne-am pierdut sensibilitatea și curăția sufletească necesară, încât să facem corect diferența între bine și rău, între moral și imoral,
între inocență și perversitate, între decență și
lascivitate.
Ce să mai zic de revistele pentru bărbați afișate vizibil la unele chioșcuri? Sau de faptul că
ele pot fi ușor procurate de minori?
Și pentru că tot mai mulți oameni au acces
la internet acasă sau pe telefon, pornografia
(soft sau hardcore, aceeași mizerie!) e la un
click distanță. Cum păzim sufletul și ochii curați
ai copiilor de acest monstru hidos pe interior,
dar cu ambalaj foarte atrăgător? Odată picați
în această capcană, copiii, neavând discernământ, sunt victime sigure ale celor lipsiți de
scrupule, care calcă pe cadavre în goana după
îmbogățire pe seama altora, vânzând legal sau
ilegal trupuri (implicit poze și scene cu acestea,
de la cele mai inocente, o minciună evidentă,
la cele mai mizerabile posibil, poate(?) multe
depășind imaginația celor mai bolnave minți
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omenești). Ce putem face? Cum ne putem feri
copiii de asemenea amenințare majoră pentru
trupul, dar mai ales sufletul lor feciorelnic?
Sunt conștient și de faptul că mulți tineri, încă
virgini (o aberație pentru promotorii educației
sexuale comprehensive. Pentru ei, oamenii ar
trebui să fie activi sexual de la vârste cât mai
fragede?!), nu mai sunt feciori, odată ce au luat
contact voit sau accidental cu pornografia de
orice fel. Bariera psihologică a fost depășită,
urmând apoi și căderi de alt ordin, de care să
ne ferească Dumnezeu pe toți! Nu e momentul
să detaliem aici diferența dintre feciorie și virginitate, conceptele fiind clar înțelese și delimitate între ele de creștinii practicanți.
Spuneam la început că pornografia ucide.
Așa e! Nu doar creează dependență, ajungându-se chiar la cazuri patologice uneori. Ucide
curăția trupului, mânjește fecioria sufletului.
E ca un fruct otrăvit. Încântător la exterior, cu
gust plăcut inițial, abia ulterior îi constatăm
amărăciunea și îi observăm efectele negative
asupra ființei noastre. Uneori pare deja prea
târziu. Nu este, niciodată! Așa cum și cancerul
poate fi doborât în anumite situații, tot așa patima aceasta poate fi înfrântă, dacă știm să căutăm unde trebuie remediul potrivit și apelăm
la terapeutul potrivit... Nu-L menționez aici,
dar știm că lucrează spre binele nostru prin
slujitorii Săi, preoți și medici. Uneori e nevoie
și de intervenția medicinei. Despre vindecare
e interesant să citim mărturiile celor izbăviți de
boala aceasta.
Totodată, e lesne de observat legătura dintre pornografie și pedofilie/zoofilie sau alte
comportamente deviante. De asemenea, bărbatul consumator de pornografie vede în femeie doar un obiect al plăcerii sale egoiste și de
aici rezultă și felul josnic în care se poartă cu
aceasta. Sunt convins că pornografia crește incidența cazurilor de violență domestică, fie că e
vorba de femei ca victime sau copii.
Pornografia desensibilizează omul, îl face
mai puțin empatic la nevoile celor din jurul său.
Asemenea mândriei (care a dus la căderea lui
Lucifer), și această patimă te întoarce spre tine
însuți, te face egoist prin definiție. Consumatorul de pornografie este mândru, fără îndoială. Urmărește doar plăcerea proprie, neținând
seama de sentimentele celorlalți și de victimele
din jurul său. De aceea, ziceam că murim puțin
câte puțin.
Continuare în pag. 12
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Murim în fiecare zi
Urmare din pag. 11
Murim cu fiecare poză deocheată văzută, cu
fiecare gest obscen, cu fiecare video indecent
urmărit, cu fiecare faptă/gând/cuvânt cu caracter pornografic. E evidentă otrava doar pentru
cei ce știu să o recunoască și să îi conștientizeze efectele negative, încât să ia măsuri de
precauție/protecție/terapeutice împotriva ei.
Legătura dintre pornografie și perversiunile
sexuale este și ea evidentă. Că duce și la boli
trupești e iarăși adevărat. Să mai zic și de legătura cu avortul sau traficul de persoane? Eu
am rămas oarecum surprins (trebuia să mă aștept la asta) și când am citit în cartea amintită
mai sus despre mai mulți criminali în serie, mari
consumatori de pornografie. Ca să tragem linie, pornografia îmbogățește niște oameni bolnavi (le dorim vindecare și lor), iar pentru victime (incluzând aici și consumatorii) 0 beneficii
și multă, multă suferință, uneori chiar moarte
prematură.
Videochat-ul e pornografie mascată.
Fără doar și poate, pornografia de orice tip
ar trebui să fie ilegală! Dar pentru că e vorba
la mijloc de foarte mulți bani și de corupție pe
măsură, mă îndoiesc că multe din partidele politice actuale vor dori vreodată să facă ceea ce
e drept/ce se cuvine și să lupte cu toate armele
din dotare împotriva acestui flagel. Dacă nu realizează pericolul, România nu are nici o șansă
și nici un viitor. Demografic, vom pieri ca neam!
La nivel micro, depinde de fiecare dintre
noi cum luptăm cu această maladie și ce fa-

cem concret pentru ajutorarea semenilor noștri
afectați de ea. Grija față de aproapele să ne
însoțească pe drumul vindecării și dragostea
descrisă în „Imnul iubirii” să fie măsura cu care
judecăm faptele noastre de iubire, încât să nu
confundăm iubirea cu pofta – „love” cu „lust”,
decența cu pornografia!
Radu Bogdan Buțu
Sursa: radubogdanbutu.wordpress.com
Sursă foto: pixabay.com

Povestea împăratului milostiv
A fost odată un împărat tânăr şi foarte bun la inimă.
Acesta de multe ori obişnuia să se plimbe prin țara sa însoțit
doar de o singură slugă. De ori câte ori întâlnea vreun om
sărman, împăratul îi dădea milostenie și-l ajuta cu ce putea.
Odată, mergând pe cale, împăratul a văzut într-un loc
pustiu un călugăr mort. Trimițându-și sluga înainte, împăratul şi-a scos haina şi a acoperit mortul. Apoi şi-a continuat
drumul, căci avea mult de mers în ziua aceea.
Însă tot călătorind el aşa, s-a întâmplat că a căzut de pe
cal şi s-a rănit foarte tare la picior. Ajuns acasă, împăratul a
chemat cei mai buni doctori la palat, dar în zadar. Piciorul
s-a umflat şi doctorii au zis că, dacă nu-l vor tăia, acesta va
putrezi şi împăratul va muri. Aşa că au hotărât ca a doua zi
de dimineață să-i taie piciorul, pentru a-i salva viața.
În noaptea aceea împăratul n-a putut dormi. El a rugat
o slugă să-i aprindă candela şi a rămas singur, privind la
icoane şi gândindu-se la soarta sa grea. Chiar atunci s-a

deschis fereastra şi în cameră a intrat un călugăr luminos.
„De ce eşti aşa mâhnit, împărate?” – l-a întrebat călugărul.
„Cum să nu fiu mâhnit, dacă mâine trebuie să-mi taie piciorul?” – i-a răspuns el.
Atunci călugărul s-a atins de piciorul împăratului şi acela îndată s-a făcut sănătos. „Ridică-te şi mergi!” – i-a zis
călugărul. „Nu pot, că este rupt” a răspuns împăratul. Dar,
luându-l călugărul de mână, împăratul s-a ridicat şi a putut
merge ca şi mai înainte. „Spune-mi, cine eşti?” a întrebat
împăratul nedumerit. „Cum, nu mă recunoşti? Oare nu este
aceasta haina ta, cu care m-ai acoperit ieri? Dumnezeu a
văzut necazul tău şi m-a trimis să te vindec, deoarece şi tu
făcut bine.”
A doua zi împăratul era sănătos, spre mirarea doctorilor. El a povestit tuturor ce s-a întâmplat şi toți au lăudat pe
Dumnezeu, Care îi ajută pe cei buni la inimă.
Sursa: marturieathonita.ro
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